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Kiem conflict school
Oudebildtzijl lag in fusie
MAARTEN PENNEWAARD

Dit is althans de conclusie van Diets-
ke Bouma, die vorige maand is aan-
gesteld als interim-bestuurder bij de
koepel CBO G2, waaronder de school
in Oudebildtzijl valt. Bouma maakte
gisteren een aantal maatregelen be-
kend waarmee de rust definitief
moet weerkeren in het dorp en op de
school. De samenwerking op zich
staat niet ter discussie.

Voor de populaire juf Marije en de
directeur van de school is geen
plaats meer. Het plotselinge vertrek

OUDEBILDTZIJL De onrust op en
rond de samenwerkingsschool in
Oudebildtzijl was een gevolg van te
weinig aandacht voor het vormen
van een goed team, na de fusie.

van de juf leidde eind januari tot hef-
tige taferelen. Er werden felle verwij-
ten gemaakt aan de schooldirecteur,
die zich daarop ziek meldde.

Ook drie andere personeelsleden
deden dat, waardoor de school een
dag dicht moest wegens gebrek aan
leerkrachten. Tot dusver zijn zij niet
weer aan het werk geweest op de
school, die nu onder leiding staat
van een interim-directeur.

De drie zieke personeelsleden
gaan vanaf volgende week onder be-
geleiding in gesprek over de situatie.
Doel is ,,een goed samenwerkend
team voor de school samen te stel-
len’’, zegt Bouma. De komende we-
ken moet blijken of dat lukt. Bouma
wijt de heftige emoties op de school
en in het dorp aan het samengaan
van de christelijke en openbare ba-

sisschool in Oudebildtzijl, met in-
gang van dit schooljaar. ,,De conclu-
sie uit mijn onderzoek is dat er bij
zo’n fusie meer aandacht moet zijn
voor het samensmeden van een
nieuw team, dat is samengesteld uit
de teams van de beide scholen. Ver-
schillen in cultuur en manier van lei-
dinggeven kunnen anders tot grote
problemen leiden.’’

Bouma verwacht dat de komende
maanden de rust echt zal weerkeren
en dat de samenwerkingsschool een
mooie toekomst tegemoet gaat. Het
nieuwe onderkomen voor de leerlin-
gen is inmiddels stilletjes in gebruik
genomen. Een feestelijke opening,
waarbij de school ook een nieuwe
naam krijgt, vindt pas plaats als alle
kou uit de lucht is. Douma hoopt te-
gen de meivakantie zo ver te zijn.


